Чувати до краја 2017.године
Ф 36/РБр 64
Датум 23.08.2012.године
Обрађивач: пр Смољановић М.

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423
Инт. бр. 179 -1
23.08.2012.године
СОМБОР

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

Реферат за покретање
набавке-услуге, достављаНа основу годишњег плана набавки ВП 1423 Сомбор за 2012. годину на редном броју
5.245.41
и хитности за довођењем у исправно стање покретних ствари предлажем да се покрене набавка-услуга:

Р.
бр.

НАБАВКА-УСЛУГА

Репарација главног кочионог цилиндра
ТАМ 110
Закључно са редним бројем 1 (један)
1

Јед.
мере

Кол.

ком

4

Појединачна
процењена
вредност без
ПДВ
10.000,00

Појединачна
процењена
вредност са
ПДВ
11.800,00
СВЕГА:

УКУПНО са ПДВ
(динара)
47.200,00
61.360,00

42527140
1. За набавку - услуге одобрена су средстава из буџета "01" за 2012.годину, по расходу
и ШНП: 132 у износу од 61.360,00
динара.
2. Предлажем да се набавка-услуга изврши у поступку јавне набавке мале вредности наруџбеницом.
3. Предлажем да се предметна набавка добара и услуга изврши са следећим елементима:
Техничке карактеристике:
произвођача
Квалитет робе и услуга:
произвођача
Рок, место и начин извршења набавке:
5 дана, ЦП ЕЛЕКТРОМИКРОН, Краљево
4. Предлажем да критеријум при избору најповољнијег понуђача буде најнижа цена уз испуњавање
услова из понуде.
5. Предлажем да се прикупљање понуда изврши од следећих квалификованих понуђача:
- ЕЛЕКТРОМИКРОН
6. Предлажем да набавку - услугу изврши комисија-лице из ВП 1423 Сомбор следећег састава:
- пр Милош Смољановић
председник комисије;
- пр Борис Жнидаршич
члан комисије;
- ск Зоран Јанковић
члан комисије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу указане потребе, а у циљу довођења у функционално исправно стање два м/в ТАМ 110 који ће бити
ангажовани на испомоћи при реализацији вежбе "ШТИТ-02", НАТО евалуације нивоа 1 и 25. курса за
евалуаторе који ће се еализовати у нашој јединици у периоду од 03. до 15.09.2012. године, потребно је хитно и у
што краћем временском периоду извршити репарацију наведених резервних делова како би се наведена м/в
довела у исправно стање.
Реферат саставио:
пр Милош Смољановић

Чувати до краја 2017.године
Ф 36/РБр 64
Датум:

23.08.2012.године

Обрађивач:

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423
Инт. бр. 179 -2
23.08.2012.године
СОМБОР

пр Смољановић М.

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

На основу члана 66.став 4. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (”СВЛ”, бр. 3/2009 и 2/2010 у
5.245.41 и реферата
даљем тексту: Правилник), годишњег плана набавки ВП 1423 Сомбор на редном броју
за покретање набавке-услуге број
179 -1
од 23.08.2012.године
О Д Л У К У:
1. Издати наруџбеницу за доделу јавне набавке мале вредности број
179
2. Предмет набавке представља набавка следећих покретних ствари – односно извршење следећих услуга:
Р.
бр.

НАЗИВ-ОПИС

1 Репарација главног кочионог цилиндра ТАМ 110
Закључно са редним бројем 1 (један)

Јед. мере

Кол.

ком

4

Јединачна цена са ПДВ

УКУПНО са
ПДВ (динара)

11.800,00

СВЕГА:

47.200,00

61.360,00

61.360,00
динара и расходе створене по овом основу
3. Вредност предметне набавке процењује се на
књижити на терет планом одобрених средстава из буџета "01" за 2012.годину, по расходу
42527140
4. За реализацију поступка јавне набавке мале вредности у скраћеном поступку одређујем комисију-лице:
- пр Милош Смољановић
председник комисије;
- пр Борис Жнидаршич
члан комисије;
- ск Зоран Јанковић
члан комисије.
5. Реализатори набавке су дужни да се придржавају свих одредби члана 18. Правилника.
6. Понуде прикупити од предложених потенцијалних понуђача са предложеним карактеристикама роба
и услуга.
7. Комисија-лице одређено за реализацију набавке извршиће прикупљање понуде захтевом за достављање понудасачињавањем записника о прикупљању телефоном
8. Као критеријум при избору најповољнијег понуђача узети најнижу понуђену цену.
9. Набавку реализовати до
31.08.2012.
године
НАРЕДБОДАВАЦ
потпуковник
Лазар Остојић

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423
Инт. бр. 179 -5
23.08.2012.године
СОМБОР
Захтев за достављање
понуде бр. 179

ЕЛЕКТРОМИКРОН

На основу члана 18. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (”СГ РС”, бр. 50/2009, у даљем
тексту: Правилник), ВП 1423 Сомбор упућује захтев за достављање понуда у поступку јавне набавке мале
вредности наруџбеницом број 179.
Р.
НАБАВКА-УСЛУГА
бр.
1 Репарација главног кочионог цилиндра ТАМ 110
2 Репарација четворокружног вентила ТАМ 110
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Закључно са редним бројем 1 (један)
Остали релавантни елементи понуде:
- Техничке карактеристике:
- Начин и рок плаћања:
- Рок испоруке - извођења радова:
- Друго:

Јед.
мере
ком
ком

ком

Кол.
4
2

Јединачна цена (са
УКУПНО (динара)
ПДВ-ом)
849,60
3.398,40
233,93
467,85
765,82
626,58
1.300,00

1

СВЕГА:

3.866,25

Дана 23.08.2012.године
у
10,00 часова отпочео сам са прикупљањем понуде за хитну набавку
услугу за довођење у исправно стање ПС из реферата. Прикупљање понуде непосредном погодбом извршио
сам од овлашћеног понуђача ЕЛЕКТРОМИКРОН
Са прикупљањем понуде непосредном
погодбом сам завршио у 11,00
часова.
Прикупљена је једна исправна и прихватљива понуда у складу са горе наведеним захтевима
Да су горе унети подаци
добијени од овлашћеног
лица понуђача
ОВЕРАВА:

Овлашћено лице наручиоца:
пр Милош Смољановић

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423
Инт. бр. 179 -3
23.08.2012.године
СОМБОР
Захтев за достављање
понуде бр. 179

ЕЛЕКТРОМИКРОН
Браће Јевремовића 40
036/351-052

На основу члана 18. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (”СГ РС”, бр. 50/2009, у даљем
тексту: Правилник), ВП 1423 Сомбор упућује захтев за достављање понуда у поступку јавне набавке мале
вредности наруџбеницом број 179.
Јед.
мере

Кол.

1 Репарација главног кочионог цилиндра ТАМ 110

ком

4

2 Репарација четворокружног вентила ТАМ 110

ком

2

Р.
бр.

НАБАВКА-УСЛУГА

Закључно са редним бројем 1 (један)

Јединачна цена (са
ПДВ-ом)

УКУПНО (динара)

СВЕГА:

Остали релавантни елементи понуде:
- Техничке карактеристике:
- Начин и рок плаћања:
- Рок испоруке - извођења радова:
- Друго:
Рок за достављање понуде:

24.08.2012.године

Понуде доставити на адресу: ВП 1423 Сомбор, Централа бб, 25000 Сомбор, или на факс 025/423-871
Телефон за контакт: 025/438-899, локал 58-162
Да су горе унети подаци
добијени од овлашћеног
лица понуђача
ОВЕРАВА:

Овлашћено лице наручиоца:
пр Милош Смољановић

ЗАПИСНИК О ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ТЕЛЕФОНОМ
за јавну набавку мале вредности наруџбеницом
Број 179
од 23.08.2012.године

1. Поступак прикупљања понуда започет је дана
23.08.2012.године
у 10.00 часова
2. Поступак прикупљања понуда води:
- пр Милош Смољановић
председник комисије;
- пр Борис Жнидаршич
члан комисије;
- ск Зоран Јанковић
члан комисије.
3. Прикупљање понуда се вршило од следећих квалификованих понуђача:
Р.
бр.

ПОНУЂАЧ

1. ЕЛЕКТРОМИКРОН

Седиште

Адреса и број телефона

Краљево

Браће Јевремовић бр.40, тел.
036/351-052

4. Реализатори набавке успели су да остваре контакт са овлашћеним представницима следећих
потенцијалних понуђача:
Р.
бр.
1.

Назив понуђача
Лице са којим је успостављен контакт
ЕЛЕКТРОМИКРОН

Време
успостављања
контакта

Начин успостављања контакта
ТЕЛЕФОНОМ

5. Реализатори набавке су при позиву за достављање понуда квалификоване понуђаче из тачке 4.
записника упознали са битним одредницама захтева и то:
- Техничке карактеристике,
- предмет набавке и рок за испоруку,
- висина цене, рок и услови плаћања.
6. Потпис реализатора набавке:
- пр Милош Смољановић
- пр Борис Жнидаршич
- ск Зоран Јанковић
Поступак прикупљања понуда завршен је дана
23.08.2012.године
Записник водио - пр Милош Смољановић, ВП 1423 Сомбор.
Датум: 23.08.2012.године
Место: Сомбор
ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423
Инт. бр. 179 -3
23.08.2012.године
СОМБОР

у 10.20 часова

Реализатори јавне набавке мале
вредности наруџбеницом
број 179 од 23.08.2012.године
Извештај о реализацији јавне набавке
мале вредности наруџбеницом
број 179, д о с т а в љ а.-

ВП 1423 Сомбор

Дана 23.08.2012.године са почетком у
10.00 часова на основу Ваше Одлуке инт.бр. 179-2 од
23.08.2012.године отпочели смо са прикупљањем понуда у предмету јавне набавке мале вредности број 179.
Циљ прикупљања понуда било је изналажење најповољније понуде и понуђача, према условима прописаним
у горе поменутој одлуци, о чему се сачињава овај извештај, по следећем:
1. Понуду у поступку доделе јавне набавке мале вредности прикупио сам у складу са условима прописаним
Одлуком број 179 од 23.08.2012.године и захтевом за достављање понуда од квалификованих понуђача.
2. Прикупљена је исправна и прихватљива понуда од понуђача:
ЕЛЕКТРОМИКРОН
а)
3. О сагледавању елемената понуда сачињен је преглед понуда у који су унети сви битни елементи потребни за
доношење одлуке о исправним понудама и о најповољнијем понуђачу.
4. Сагледавање понуда је вршено према критеријумима задатим у захтеву за достављање понуда.
8. Како је сходно члану 66.став 4. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (”СВЛ”, бр. 3/2009 и 2/2010)
извршена реализација јавне набавке непосредном погодбом, прибављена једна исправна и прихватљива понуда, у
складу са захтевима изнетим у захтеву за достављање понуда, констатујемо да има услова за доношење наруџбенице
за извршење хитне набавке-услуге за довођење у исправно стање
покретне ствари из реферета од понуђача ЕЛЕКТРОМИКРОН
Прилог:
- Записник о прикупљању понуда,
У Сомбору дана

23.08.2012.године

ВОЈНА ПОШТА
БРОЈ 1423

Инт. бр.
179
-4
23.08.2012.године
СОМБОР

РЕАЛИЗАТОР НАБАВКЕ:
пр Милош Смољановић
пр Борис Жнидаршич
ск Зоран Јанковић

ВОЈНА ПОШТА
1423 СОМБОР
179 -5
инт.бр.
24.08.2012.године
СОМБОР

НАРУЏБЕНИЦА БРОЈ
Доставља.-

179

На основу члана 20. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (”СГ РС”, бр. 50/2009),члана
66.став 4. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (”СВЛ”, бр. 3/2009 и 2/2010) и ваше понуде
од 23.08.2012.године године у поступку доделе јавне набавке мале вредности наруџбеницом број 179, ВП
1423 Сомбор издаје наруџбеницу за прибављање следећих добара - услуга:

РБ

НАЗИВ - ОПИС

Репарација главног кочионог цилиндра
ТАМ 110
Закључно са редним бројем 1 (један)
1

Јед. мере

Количина

ком

4

Јединачна цена са
ПДВ-ом

11.328,00
СВЕГА

Укупна
вредност
45.312,00

45.312,00
На основу извршених поступака за доделу јавне набавке мале вредности наруџбеницом и извештаја
комисије-лица одређених за реализацију јавне набавке мале вредности наруџбеницом
инт.бр 179 -4 од 23.08.2012.године одлучио сам се за издавање Наруџбенице.
НАРЕДБОДАВАЦ
потпуковник
Лазар Остојић
Урађено у 1 примерку
умножено у 2 примерка
и достављено:
- а/а,
- председник комисије,
- Б-8 (ФнСл) уз исплатну документацију.

Чувати до краја 2017.године
Ф 36/РБр 64
Датум: 03.09.2012.године
Обрађивач:
пр Смољановић М.

ВОЈНА ПОШТА 1423
179 -9
инт.бр.
03.09.2012.године
СОМБОР

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ УСЛУЗИ

Дана
01.03.2012. године извршена је услуга:
Репарација главног кочионог цилиндра ТАМ 110
ЕЛЕКТРОМИКРОН
од стране ЦП
Наведени радови су извршени квалитетно и на време сходно нашем захтеву, стога се може
132-1/2012 од 03.09.2012.године
извршити исплата по рачуну број:
на жиро рачун број: 205-66953-19
Комисија:
- пр Милош Смољановић
- пр Борис Жнидаршич
- ск Зоран Јанковић
НАДЛЕЖНИ СТАРЕШИНА
потпуковник
Лазар Остојић

Образац ФП-77

ВОЈНА ПОШТА 1423
СОМБОР
Инт. бр.

179

Шифра јединице - установе

132

Интерни број
наредбе РЦ-а

-7

Датум пријема

....................

03.09.2012.године

ИСПЛАТИТИ
на терет годишњег плана расхода за 2012. годину, према следећем:

Редни број

Буџетс.
корис.

001

Шифра
накнаде

Извор
финансир.

Шифра
програма

01

Шифра
пројекта

шифра
плана
конто
ЖР ФПИО
Број рачуна, позив на број или ЈМБГ
**(1или2)
евид.задуж.
%
опорез.изн. %нормир % пореза на
мес/год сати број дана
накнаде рада путов/бол дневн. селидб.тро трошкова
доходак
Текући

рачун

205-66953-19
1

132

132-1/2012

Конто

Шифра
примања

датум шиф.п
доспећа лаћ.
Број уговора

1886-7

45.312,00

45.312,00

Закључено са редним бројем 1 (један)
Укупно за исплату:
и словима: четрдесетпетхиљадатристотинедванаест динара и 010/100

(М.П.)

И З Н О С

шифра општине
рада
становања
21.07.20
42527140
221
12.
50

Прилози:

00

Наредбодавац
пп Лазар Остојић
(потпис)

Образац ФП-77

ВОЈНА ПОШТА 1423
СОМБОР
Инт. бр.

179

Шифра јединице - установе

132

Интерни број

-7

Датум пријема

....................

03.09.2012.године

ПРЕГЛЕД
на терет годишњег плана расхода за 2012. годину, према следећем:

Редни број

Буџетс.
корис.

001

Шифра
накнаде

Извор
финансир.

Шифра
програма

01

шифра
плана
конто
ЖР ФПИО
Број рачуна, позив на број или ЈМБГ
**(1или2)
евид.задуж.
мес/год сати број дана
%
опорез.изн. %нормир % пореза на
накнаде рада путов/бол дневн. селидб.тро трошкова
доходак
Текући

рачун

205-66953-19
1

132-1/2012

Шифра
примања

Шифра
пројекта

132

Конто

датум шиф.п
доспећа лаћ.
Број уговора

И З Н О С

шифра општине
становања
рада
21.07.20
221
42527140
12.
50

1886-7

45.312,00

45.312,00

Закључено са редним бројем 1 (један)
Укупно за исплату:
и словима: четрдесетпетхиљадатристотинедванаест динара и 010/100
Прилози:

00

С а с т а в и о:
пр Милош Смољановић
(потпис)

